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Tänk er en vindstilla morgon med lätt frost i blåbärsriset. Varje litet knäpp hörs 
flera hundra meter. Förväntningarna är stora, viltrika marker och en härlig 
jaktdag ska börja med tio jaktkompisar. Och som vanligt pratas det i jaktradion 
när jägarna hittat passet. I många fall röjer man sig för viltet. Men nu finns 
det en lösning, Lafayette Smart som släppts i vår använder digital teknik och 
plötsligt kan du skicka sms till dina jaktkompisar via radion.
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Lafayette 
     Smart

– nu med digital 
teknik och sms
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Med den digitala tekniken 
har Lafayette Smart öppnat 
nya spännande möjligheter 
för jägarna. Med en sms-
funktion behöver man inte 
alltid prata, ibland räcker 
ett kort meddelande för att 
inte störa jaktkompisarna.
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flesta jägare känner igen 
proceduren vid morgon
samlingen. Passen lottas 
och jaktledaren ger in

struktioner om hur jägarna ska hitta och 
förklarar att de ska meddela honom när de 
är framme. Allt för en säker jakt och att inte 
hunden släpps innan jägarna är på plats.

Många vet att chanserna att få vilt i pas
set ökar väsentligt om man tar sig till passet 
så tyst som möjligt och meddelar sig låg
mält. Medan andra smäller i bildörren och 
pratar högt i jaktradion och säger att man 
är framme. 

Men nu finns det teknik som inte skräm
mer vilt i onödan. Nya jaktradion Lafayette 
Smart har tagit hjälp av den digitala tekni
ken och plötsligt kan du bland annat skicka 
sms mellan jaktradioapparaterna.

SMART JAKTRADIO
Utan överdrift har Lafayette AB tagit ett 
stort steg i utvecklingen av den nordiska 
jaktradion. Den nya radion Lafayette Smart 
är, precis som namnet säger, smart. Som 
första jaktradio på den nordiska marknaden 
har man lyckats kombinera både analoga 
och digitala funktioner. 

Den analoga tekniken känner vi väl igen 
från föregångaren Lafayette Micro5. Smart
modellen är också utvecklad i ett slimmat 
och lätt skal liknande Microfemmans, trots 
att digital teknik tillförts har man lyckats 
minska storleken något.

Jaktjournalen har som första jakttidning 

testat Lafayette Smart och imponerats av 
de fördelar som tekniken erbjuder.

FÖRST DEN ANALOGA DELEN
Alla anrop över radion görs som tidigare 
analogt och du kan också prata med alla oav
sett vilken radio de använder. Det är först 
när du till exempel vill skicka sms som mot
tagaren måste ha digitala funktioner, läs 
Lafayette Smart.  

I den analoga delen kan du som tidigare 
justera knappljud, använda talförvrängare 
och viskningsläge för att nämna några in
ställningar. Det är i den digitala delen som de 
stora och intressanta nyheterna återfinns.

FÖRPROGRAMMERADE SMS
I Lafayette Smart kan du tack vare den di
gitala tekniken göra en räckviddstest. Bra 
när du t ex vill kolla om din jaktkompis som 
befinner sig längst bort i jaktområdet kan 
höra dig. Du behöver inte ropa över radion 
utan skickar i stället en signal som studsar 
tillbaka och bekräftar att ni har kontakt. 
Därmed stör du inte viltet i onödan.

Det finns 15 förprogrammerade sms som 
du kan använda dig av när du inte vill prata. 
T ex ”Vilt nära passet” eller ”Jag är framme 
på passet”. Eller när hundföraren vill med
dela att ”Hunden är släppt”.

Vill du skriva ett eget sms kan du själv
klart också göra det.

PRAKTISK JAKTLAGSKANAL
Många jägare jagar i flera jaktlag. I nya 
Smart kan du göra en jaktlagskanal. Du dö
per jaktlaget, bestämmer kanal och pilotton 
och plötsligt kan du trådlöst överföra denna 
information till dina kompisar.

Du kan välja att göra ett individanrop, 
alltså bara prata med jaktledaren t ex. Du 
kan välja att skicka sms till hela jaktlaget, 
eller bara till din passgranne…

När någon gör ett anrop i radion får du 
upp namnet på den som pratar i display
en och faran för missförstånd minskar.

Den nya modellen har också en 
alarm funktion om någon i jaktlaget 
behöver akut hjälp. Nödsignalen visar 
vem som skickar den och med hjälp 
av ”Sökradio”funktionen kan man 
hitta den nödställde.

Tappar du radion kan man också leta 
rätt på den via ljud och ljus.                          u

De

    Fakta:
• Lafayette Smart finns i både 
31 och 155 MHz.
• Radion är vattentät, 
IP68-klassad.
• Radion innehåller kanaler för
jakt i Sverige, Norge och Dan -
mark, bara att välja beroende 
på  i vilket land du befinner 
dig, gäller 155 MHz.
• Batteri 1 000 mA.
• Vikt 230 gram.
• Rikligt utbud av IP-klassade 
tillbehör med en ny 3,5 mm 
skruvkontakt till Lafayette 
Smart. 
• 23 jaktlagskanaler kan 
användas.
• Inbyggd manual på engelska, 
finska, norska och svenska, 
samt på hemsidan.
• Programuppdateringar på 
hemsidan.
• Säljs i flera olika paketlös-
ningar, från 2 795 kr.
Lafayette AB, tel 031-84 04 30. 
www.lafayette.eu

En jaktlagskanal skapas med kanal och pilotton. 
Sedan är det bara att lägga in namnen på jägarna. 
Vid anrop ser du bland annat vem som pratar. 
Du kan även välja att bara prata med en person.

Lafayette 
Smart är liten 

och lätt.

Så testade vi
Jaktjournalen har testat radion 
och dess funktioner i fält nu 
under våren. Allt har fungerat 
utan problem och med hjälp av 
den inbyggda manualen var 
det lätt att navigera sig fram 
genom de olika funktionerna.

Lafayette Smart är enkel  
att hantera och har definitivt 
lyft jakt radion till en ny nivå. 
Äntligen har vi fått en jakt
radio anpassad för jägare.
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